Celosvětový STANDARD pro řízení funkcí v domech a budovách

Tisková zpráva
Soutěž ve tvorbě videa KNX zná všechny své
vítěze!
Sešlo se více než 100 videí ze 25 zemí zúčastněných v soutěži o
krátké KNX video, organizované mezinárodní asociací KNX
v Bruselu. V soutěži se zaregistrovalo více než 1500 osob, které
představovaly unikátní, neotřelé cesty k vysvětlení toho, co je
KNX – celosvětová technika pro řízení domů a budov, skutečné
prostředky pro lidi. Konečné výsledky soutěže lze shlédnout na
KNX-YouTube:
http://www.youtube.com/knxAssociation
Vynikající úspěch soutěže lze vyjádřit faktem, že všechna videa byla
shlédnuta více než 110000 krát a byla sdílena také na Facebooku
Twitteru a prostřednictvím E-mailů více než 20000 krát. Byla shlédnuta
také na YouTube více než 10000 krát.
Soutěž byla atraktivní pro účastníky všech věkových kategorií i
z různých pracovních profesí. Aby měl příležitost zvítězit kdokoli, byly
vytvořeny čtyři soutěžní kategorie: Nejlepší video (posuzováno porotou
z asociace KNX); Nejlepší sdělení – pro účastníky, kteří sdělují svůj
video vstup nebo svůj soutěžní pořad ponejvíce na stránkách
sociálních sítí; Nejvyšší počet hlasů – pro soutěžící, kteří obdrželi
nejvyšší počty hlasů; Ranní ptáče – kategorie pro soutěžící, kteří
předložili poprvé svoje video. Ceny byly v rozpětí kolem 5000 € pro
nejlepší videa z iPadů a iPodů i pro další kategorie.
Vítězi se stali:
Nejlepší video:
1. Rozvoj = KNX od Ricarda Ricciho z Itálie.
2. Představa od Heincke Christopha z Německa.
3. Nástroje života od Roura Montoya Jona ze Španělska.
Nejlepší sdělení:
Pavla Sehnalová z České republiky
Petr Svoboda z České republiky
Regis Basselot z Francie.
Nejvyšší počet hlasů:
Šťastný sladký život s KNX od Sylvie De Muynck z Belgie.
HiDOM – Domotika pro asistovaný život (episoda 1) od Ricardo
Compera z Itálie.
KNX prcek od Febré Pere ze Španělska.
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Ranní ptáče:
Moje KNX představa! Od Karola Hercega ze Slovenské republiky.
Co pro mě znamená KNX? Od Tomáše Veselého z České republiky.
KNX: Životní prostředí dělá mnohem příjemnějším od Jean Pierre
Jouberta z Jižní Afriky.
Asociace KNX udělila také zvláštní ceny mnohým soutěžícím, kteří
předložili obzvláště zábavná nebo informativní videa.
Jednotlivá videa a podrobnosti o vítězích soutěže ve tvorbě videí o
KNX jsou uvedeny na http://contest.knx.org/en/winners a přehled
všech videí lze shlédnout na: http://contest.knx.org/en/videos

O KNX
KNX asociace je tvůrcem a vlastníkem techniky KNX – celosvětový STANDARD pro všechny
aplikace řízení funkcí v domech a budovách, v rozsahu od řízení osvětlení a stínění, přes různé
systémy zabezpečení, vytápění, ventilaci, klimatizaci, monitorování, hlášení, kontrolu úniků vody,
řízení spotřeby energie, inteligentní (smart) měření, stejně jako řízení různých domácích zařízení,
audio/video a mnoha dalších. KNX je celosvětovou normou pro řízení domů a budov s jediným,
na výrobcích nezávislým projekčním a programovacím nástrojem (ETS), s úplnou sadou
podporovaných komunikačních médií (TP, PL, RF a IP), stejně jako s kompletní podporou
konfiguračních režimů (systémový, snadný a automatický režim). KNX je odsouhlasen jako norma
evropská CENELEC EN 50090 a CEN EN 13321-1) i jako norma mezinárodní (ISO/IEC 14543-3).
Tato norma je založena na zkušenostech získaných za více než 22 let působení na trhu, včetně
předchozích systémů EIB, EHS a BatiBUS. Přes 270 členských společností z celého světa a
z různých aplikačních oblastí má téměř 7000 KNX certifikovaných výrobkových skupin ve svých
katalozích. KNX asociace má partnerství s více než 30000 elektroinstalačními společnostmi ve
více než 110 zemích.
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Pro další informace / materiály kontaktujte laskavě: heinz.lux@knx.org
Vyobrazení lze stáhnout z: www.knx.org/news-press/press-room
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